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VEŘrJNÁ vyHLÁŠr.,q.

ozNÁtvtENÍ

Vydání Aktualizace č. t Zásad územního rozvoje Libereckého
kraje a vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje

Libereckého kraje

Liberecký kraj podle § 42 odst. 10 zákona č, 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a podle § l73 odst. l zikona
č. S0O|Z004 Sb., správní řád, ve znéní pozdějších předpisů (dále jen správní řád) oznamuje
vydání opatření obecné povahy Aktualizace č. l Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
(dále jen AZÚR LK č. 1) avyhotoveni úplného znění Zásad územniho rozvoje Libereckého
kraje, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen úplné znéníZÚRLK).

AZÚP. LK č. l byla vydána Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 30. 3.202l usnesením
č. |12/2|/ZK. Následně bylo dle § 42 odst. 4 stavebního zákonavyhotoveno úplné znění ZÚR
LK.

AZÚR LK č. 1 a úplné znéni ZÚP. LK jsou dle § 42 odst. i0 stavebního zákona doručovány
veřejnou vyhláškou. Vzhledem k rozsahu těchto dokumentů je není možné zveřejnit na úřední
desce v plném zněni. Kompletní dokumentace AZÚR LK č. 1 a úplného znění ZÚR LK jsou
k dispozici:

l) v elektronické podobě nawebu Libereckého krajewww.kraj-lbc.cz v sekci KÚ LK OÚPSŘ
věnované územnímu plánování v podsekci Zásady územního rozvoje Libereckého kraje:

ryrrístění: Liberecky kraj > Krajslcy úřad > Odbor územního plánování a stavebního řádu >

Uzemní plánování > Zásady územního rozvoje Libereckého kraje

Přímý odkaz na AZÚR LK č. l: https://oupsr.kaj-lbc.cz]paee24lófuzeínneŤlanovaci-dokumenty-
kraie/Zas3dv-uzemniho-rozvoje-Libereckgho-kaie/aktualizace-c- 1 -zasad-uzemniho-rozvoje-libereckeho-
kraie-rozpracovana/6-vydana-aktualizace-c- l -zur-l!.

pfimý odkaz na úplné znění ZÚR LK: https://oupsr.kgi-lbc,
dokumenty-kraielzasadv-uzemniho-rozvoie-libereckeho-kraje/uplne-zlreni-zasad_uzerrrniho-rozvtrjc-
l ibereckeho_kraie-ve-zneni-aktualizace-c- l .
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2) v tištěné podobě na odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajského Úřadu

Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec, budova A, l3. patro, kancel'ér 1329.

Zásady územního rozvoje (dále jen ZÚn) jsou územně plánovací dokumentaci kraje,

ryracovávají se pro celé území kraje a vydávají se formou opatření obecné povahy podle

správního rádu. ZÚR stanovují zejménazíkladní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání
.územíkraje, vymezují plochy a koridory nadmístního významu a stanovují požadavky na jejich

využití. ZÚR jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánŮ a pro
rozhodováni v území

Tato veřejná vyhláška má být podle § 173 odst. 1 správního řádu vyvěšena na Úřední desce

Krajského uřadu Libereckého kraje a na úředních deskách obecnich úřadů obcí Libereckého
kraje. Opaťení obecné povahy nabývá účinnosti patnác!ým dnem po dni vyvěšení veřejné

vyhlášky. Podle § l 73 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný
prosÉedek.

llJ,Jn- UÁ-
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Záznam o vyvěšení na uřední desce Krajského úřadu Libereckého kraie včetně vyvěšení
způsobem umožňujícím dálkový přístup:

vwěšeno dne:

Seimuto dne:

Podpis oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení a sejmutí:

Záznam o vwěšení na uředních deskách úřadů obcí Libereckého kraje včetně vyvěŠení

způsobem umožňujícím dálkový pfistup dle § 25 odst. 3 správního řádu:

Krajský uřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, U Jezu 642l2a,

461 80 Liberec2.

Vwěšeno dne: 46.v,2-Dl4
seimuto dne: 3 ,5 ,l,cU
Razítko a podpis oprávněné osoby

potvrzující vyvěšení a sejmutí:
ťlbee tíítkovice
tč oc;llotllrl. D|č Cz0O2m260
5'l2 i§ \jítlrovict v Krk. {43 ,
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Po sejmutí vyhlášky z úřední desky ji s potvrzením vyvěšení zaš
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